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  چکیده

 زنجان شهرستان گوشتی هايمرغداري مدیران کارآفرینی روحیه سنجش حاضر همبستگی -توصیفی تحقیق هدف  
 .)N=81( دادند تشکیل 1393 سال در زنجان شهرستان گوشتی هايمرغداري مدیران را تحقیق آماري جامعه بود.

 شدند انتخاب تصادفی     ًکامال  گیرينمونه روش به هانمونه و تعیین مورگان و کرجسی فرمول اساس بر نمونه حجم
)67=n.( یعلم ئتیه اعضاي نظرات از استفاده با آن روایی که بود استاندارد و ساخت محقق پرسشنامه ود تحقیق ابزار 

 آلفا کرونباخ ضریب محاسبه و آزمون شیپ از استفاده با نیز پرسشنامه ییپایا گردید. تأیید ورزيکشا اقتصاد و ترویج
 درصد 52 داد نشان نتایج شد. تحلیل SPSS افزار نرم از استفاده با شده آوريجمع هايداده ).87/0 تا 72/0( شد ییدأت

 ظرفیت اندازه بین داد نشان همچنین نتایج برخوردارند. قوي بسیار کارآفرینی روحیه از 93/297 نمره با مدیران از
 در خوراك مصرف سرانه میزان بین و دارمعنی و مثبت ارتباط مرغداران کارآفرینی روحیه با کارگر تعداد و واحدها

 هايدوره در شرکت بین همچنین داشت. وجود يدارمعنی و منفی همبستگی ها آن کارآفرینی روحیه میزان با دوره
  داشت. وجود داريمعنی و مثبت ارتباط کارآفرینی یهروح با مهارتی -آموزشی

  
 روبهره موفقیت، مدیریت، مرغداري، کارآفرینی، :کلیدي هايواژه

 
  1مقدمه

 اقتصادي رشد در انسانی سرمایه تأثیر بررسی  
 انسانی سرمایه دارمعنی و مثبت تأثیر دهنده نشان ایران

 کشور بلندمدت و مدت کوتاه داخلی ناخالص تولید بر
 کارآفرینی جهت همین به ).1391 جوزاریان،( باشدمی
 هايظرفیت يریکارگ به براي فرآیندي عنوان به
 اقتصادي رشد نرخ بر تواندمی ،انسانی نیروي رفعالیغ

                                                             
  reyhanehaghjoo@outlook.com : مسئول مکاتبه*

 سال در پیترمشو ).1392 حامی،( باشد داشته تأثیر
 برترین ارآفرینیک هايمهارت که کردمی ادعا 1911

 ددگر می يداقتصا رشد به نجرم زیرا هستند هامهارت
)Jesicca et al., 2011(.   

 در غذایی فقر و جمعیت روزافزون رشد به توجه  
 دسترسی موضوع شده موجب جهان از هاییبخش
 و اقتصادي گذاران استیس کار دستور در غذا به کافی

 غذاي که دهدمی نشان هابررسی .بگیرد قرار اجتماعی
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 به توجه لذا .باشدمی ئینپروت کمبود دچار مردم اکثر
 اهمیت از شورک اقتصادي توسعه براي صنعت این

 در عمده هايتفاوت از یکی .است برخوردار زیادي
 سایر و ایران در گوشتی مرغداري واحدهاي بین

 به مربوط ،رغم گوشت کننده تولید عمده کشورهاي
 میزان است. داخلی واحدهاي رد ریوم مرگ میزان

 در گوشتی رغم دهنده پرورش يواحدها در لفاتت
 در ،است شده اعالم درصد 9 متوسط طورهب ایران
 (انجمن است درصد 5 تا 3 آن جهانی متوسط کهیحال

 نظر از ).1385 گوشتی، مرغ دهندگان پرورش صنفی
 بودن نامناسب در تفاوت این علت )1389( عبادي

 بودن باال و هامرغداري در پرورش صحیح مدیریت
 مرغداري صنعت به مربوط هايسکیر انواع و میزان

 مجموع در .)1386 ،زاده معینی و ولی شاه( باشدمی
 داراي که است مدیرانی نیازمند شپرور بهینه مدیریت
 .باشند خود کار در باال يتجربه با و فنی هايمهارت
 با را هاهدف که دارند را آن توانایی شایسته، مدیران

 خشندب تحقق برتر اییگونه به منابع حداقل يریکارگ به
 بدون و برند باال را سازمان کارایی و اثربخشی و

 (ناظم، ستا هاسازمان شکوفایی عامل مدیریت تردید
 موفقیت میزان و هاانگیزه رفتاري، الگوهاي .)1386
 در آورندمی روي کارآفرینانه رفتارهاي به که آنهایی

 جوامع یشترب در و است متفاوت هاملت افراد، میان
 وريبهره افزایش و ملی اخالصن تولید به منجر

 هر موفق هدایت ).1383 (مقیمی، است شده مدیران
 و هاقابلیت با مدیرانی عهده از تنها سازمان
 هامهارت این که باشندمی مدیریتی يها مهارت
 ترجامع يها مهارت از بخشی صورت به      ًعمدتا 

 ).1387اران،همک و (عبدالملکی است. کارآفرینی
 به تولیدي واحد مدیر تبدیل براي الزم هاي مهارت

 مدیریتی، هاي مهارت شامل کارآفرین مدیر
 (قربانی است شخصی هاي مهارت و فنی هاي مهارت

   .)1386 دریکوندي، و

 و جغرافیایی موقعیت لحاظ به نیز زنجان استان  
 پرورش براي مستعد هاياستان از موجود هايپتانسیل

 هايمرغداري تلفات میزان .باشدمی طیور و دام انواع
 در و درصد 91/12 برابر 1390 سال در استان گوشتی

 گرید  عبارت  به است. بوده درصد 12 با برابر 91 سال
 از زنجان اناست گوشتی مرغ پرورش تلفات میانگین
 باشدمی بیشتر جهانی و کشوري تلفات میانگین

 در تلفات میزان کهنای به توجه با .)1390 آذروش،(
 و کشوري متوسط از بیشتر زنجان هايمرغداري

 افزایش و تلفات کاهش براي بایستی است، جهانی
 این در بگیرد. صورت يا ستهیشا اقدام آنها وريبهره

 این در يا کننده نییتع نقش هامرغداري مدیران راستا
 یکارآفرین روحیه شد اشاره که طور همان دارند. یندآفر
 لذا دارد. نهاآ وريبهره با مستقیمی ارتباط یرانمد

 توجه بدون وريبهره بهبود جهت ریزيبرنامه هرگونه
 در بود. نخواهد ریپذ امکان کارآفرین روحیه تقویت به

 و هامرغداري در تلفات باالي نرخ به توجه با نهایت
 دسترس از ساله  همه که محصولی اقتصادي ارزش
 کارآفرینی که اهمیتی همچنین و شود می خارج جامعه

 بهبود براي است بدیهی ،است داشته اقتصادي رشد در
 شناخت و بررسی گام اولین نیز کارآفرینی روحیه

 لحاظ از استان هايمرغداري مدیران موجود وضعیت
 لذا باشد.می آن با مرتبط عوامل و کارآفرینی روحیه

 روحیه با مرتبط عوامل بررسی هدف با تحقیق این
 شهرستان در گوشتی هايمرغداري مدیران کارآفرینی

 .گرفت انجام زنجان
 

  تحقیق نظري نهزمی
 و کسب توسعه با مرتبط عوامل و هاشرط پیش  
 به میل و انگیزه چون فردي نیازهايپیش شامل کار

 ظرفیت پشتکار، قوي، اراده و عزم قدرت،
 و نهادي فنی، دانش عاطفی، بلوغ پذیري، ریسک

 نوآوري، دوراندیشی، مدیریتی، ايهمهارت ابی،بازاری
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 و اولیه گاهی تجربه، منابع، از ورانهبهره توانایی
 منابع به دسترسی بازار، پویایی تحصیالت، و آموزش

 است رشد هايفرصت و پتانسیل دارایی، و
  .)1386 همکاران، و (مرادنژادي

 عوامل و کارافرینی روحیه بررسی با رابطه در  
 که است گرفته صورت زیادي تحقیقات آن اب مرتبط

 شده اشاره ها آن از تعدادي به ذیل در مختصر طوربه
  .است
 بر یشناخت روان و فردي هايویژگی تأثیر بررسی  

 علوم هايدانشکده دانشجویان کارآفرینی روحیه
 و محبوبی توسط نگرگا طبیعی منابع و کشاورزي
 پژوهش از حاصل نتایج شد. امجان )1388( همکاران

 کانون متعادل، پذیريریسک روحیه در داد نشان
 فکري، سالست پیشرفت، به نیاز بیرونی، کنترل
 از تنها و ضعیف خیلی حد در ياپردازیرؤ گرایی، عمل
 و آستانه دربان اند.بوده قوي ابهام تحمل خصیصه نظر

 با سازمانی عملکرد ارتباط مقاله در )1391( همکاران
 رسیدند نتیجه این به دهیاران فرینیکارآ هايمهارت

 هادهیاري عملکرد و کارآفرینی هايمهارت بین که
 با ،)1386( ناظم .دارد وجود معناداري و مثبت ارتباط
 مختلف هايهدیدگا از کارآفرینی مفهوم جامع بررسی
 استقالل، به نیاز پیشرفت، به نیاز :هاي ویژگی

 ،پشتکار تنداش زمان، مدیریت خالقیت، خطرپذیري،
 کنترل منبع نفس، به اعتماد جویی،چالش گرایی،هدف

 به را گراییواقع و بودن انرژي با پذیري،انتقاد درونی،
 در .کندمی بیان کارآفرینی اصلی هايمؤلفه عنوان
 فرهنگی مدیران کارآفرینی هايمؤلفه شناسایی تحقیق
 انجام )1390( بابازاده و ینیحس شاه توسط که کشور

 شد شناسایی کارآفرینی با مرتبط ویژگی هفت رفت،گ
 توان توفیق، به نیاز خطرپذیري، سطح :شامل که

 تحمل استقالل، به نیاز خالقیت، به گرایش مذاکره،
 بین رابطه هدف با پژوهشی بودند. ينگر ندهیآ ابهام،

 در کارکنان کاري زندگی کیفیت و مدیران کارآفرینی
 صورت )1391 ،ظمنا( توسط عالی آموزش مراکز

 پیشرفت، به نیاز :شامل تحقیق این در هامؤلفه .گرفت
 زمان، مدیریت خالقیت، خطرپذیري، استقالل، به نیاز

 به اعتماد جویی،چالش ،ییگرا هدف پشتکار، داشتن
 با و گراییواقع ،يریانتقادپذ ،یدرون کنترل نفس،
 در )1390( محمودي و محمدي .باشدمی بودن انرژي
 کارآفرینی ايمقایسه بررسی عنوان تحت یتحقیق

 که دادند نشان بیرجند شهر مدارس معلمان و مدیران
 پذیري،ریسک خالقیت، :شامل کارآفرینی هايمؤلفه
 ابهام تحمل و یدرون کنترل طلبی،استقالل طلبی،توفیق

 دانشجویان آفرینیکار هايقابلیت بررسی در باشد.می
 هايگویه کرمانشاه، رازي دانشگاه کشاورزي دانشکده

 پیشرفت، به نیاز :شامل کارآفرینی سنجش مورد
 طلبیاستقالل و پذیريریسک نوآوري، و خالقیت

 بررسی .)1387 ،راد یکاظم و زن پاپ( باشد یم
 مدیران در تجاري عملکرد و کارآفرینی بین ارتباط

 )1390( همکاران و عباسی توسط تولیدي واحدهاي
 و عزم خطرپذیري، بین داد نشان جنتای .گرفت انجام
 و پیشرفت به نیاز استقالل، به نیاز خالقیت، اراده،

 مثبت همبستگی مدیران جاريت عملکرد با کارآفرینی
 بررسی عنوان با تحقیقی در .دارد وجود داريمعنی و
 تأثیر و دهیاران کارآفرینی هايویژگی سنجش و

 و اجرمیج (ایمانی نآ بر ايحرفه و فنی هايمهارت
 به ذیل، ویژگی چهار )1390 میاندوآب، پوررجب

 به نیاز گردید: تعیین نانکارآفری مهم معیار عنوان
 تحمل و متعادل پذیريریسک خالقیت، ،موفقیت

 ابهام.

 با آن رابطه و کارآفرینی از اهیگآ میزان سنجش  
 دخترانه هايدبیرستان مدیران در کارآفرینی میزان
 گرفت. جامان )1390( ارانهمک و نمازیان توسط
 کارآفرینی، از مدیران اهیگآ میزان شامل: هامتغیر
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 گرایش درونی، کنترل مرکز توفیق، به نیاز خطرپذیري،
 باشد.می ابهام تحمل و استقالل هب نیاز خالقیت، به

 بررسی براي ،)1391( همکاران و کالسنگیانی
 کنترل کانون پذیري،ریسک هايمؤلفه از کارآفرینی

 ،ابهام تحمل گرایی،عمل فکري، سالست درونی،
 بورچ جان اند.کرده استفاده طلبیچالش و ياپردازیرؤ
 شمارد:می بر چنین را کارآفرینان هايویژگی )،2013(

 ،مشکالت بر غلبه براي فشار ،موفقیت يندیآ خوش
 تعالی ،ینیب خوش ،مسئولیت پذیرش ،یکوش سخت
 )2010( کارلند طتوس یپژوهش مداري. سود ،مداري
 بین که گردید مشخص پژوهش این در گرفت، انجام

 و کارآفرینان موفقیت به نیاز و يریپذ سکیر نوآوري،
 و بوشوف (ویک، .دارد وجود تفاوت کارآفرینان غیر

 بین که گرفتند نتیجه خود پژوهش در )2008 ،بستر
 ارتباط کار متغیرهاي و شخصیت کارآفرینانه، نگرش

 بینیپیش شده ذکر متغیرهاي و رددا وجود قوي
 و ژیون .هستند کارآفرینانه نگرش براي قوي يه کنند

 کارآفرینان هايویژگی پژوهشی در )،2012( همکاران
 خالقیت، پذیري، مخاطره توفیق، به نیاز را فردي

 داراي ،یطلب استقالل ،يریپذ تیمسئول نوآوري،
 س،نف به اعتماد داراي پرتالش، کاردان، بصیرت،

 همکاران و لین برد. نام ییگرا هدف و دستاوردگرایی
 ارتباط در را ها يبند طبقه ترینجامع از یکی )،2011(
 ارائه کارآفرینان هاينگرش و رفتاري هايویژگی با

 اراده، و عزم :از اند عبارت هاویژگی این .اندکرده
 اعتماد ابهام، ریسک، تحمل ،يریپذ تیمسئول به تمایل

 پیشینه مرور ،يریپذ انعطاف و خالقیت نفس، به
 نشان خارجی و داخلی هايپژوهش زمینه در موجود

 موارد از متأثر فردي کارآفرینی روحیه که است داده
 3 البق در موارد این تحقیق این در است. مختلفی

 شده بنديتقسیم مدیریتی و فنی شخصی، يمؤلفه
 تغیرهاییم داراي نیز هامؤلفه این از کدام هر ست.ا

 گرفته قرار تحلیل مورد آنان نیتر مهم که دنباشمی
 ).1 (شکل است

 

  .کارآفرینی روحیه نجشس مفهومی مدل -1 شکل

  شخصی
موفقیت، تحمل به  ، مرکز کنترل درونی، استقالل طلبی، نیازخالقیت 

  جویی، سالستگرایی، چالشعمل نوآوري، پیشرفت، به ابهام، نیاز
- ، عزم واراده، فرصتنگرياعتماد به نفس، آینده فکري، رویاپردازي،

پذیري، قدرت نفوذ، تحمل شکست پذیر، مسئولیت نگري، انتقاد
 هپافشاري،  اعتماد و درستکاري، قدرت طلبی، شجاعت، انگیز

  فنی
اي، فهم کاربردي موضوع،  سواد رایانه

بازاریابی، ارتباطات کالمی، ارتباطات 
 و کارشفاهی، مدیریت کسب

  مدیریتی
توان  گرایی،واقع مدیریت زمان، ،گراییهدف ي،تصمیم گیر قاطعیت در

جدید، قدرت تمرکز وتحرك  ایجاد کسب و کار سطح اشتغال زایی، مذاکره،
تیم  توسعه طلبی، مندي،رضایت کشف به مشارکت جویی، گرایی،کیفیت ،باال

 ،حسابداري، توان سازماندهی کاري بازتاب مهارت قانونی و حقوقی،
 تعهدکاري تعاون، کارآفرینی، روحیهاهی از ریزي، میزان آگ هنامبر
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  تحقیق روش
 هايپژوهش نوع از تیماه نظر از پژوهش این  

 نوع از متغیرها کنترل میزان لحاظ از کمی،
 شیوه لحاظ از کاربردي، هدف نظر از و غیرآزمایشی

 در بود. تحلیلی -توصیفی تحقیق اطالعات گردآوري
 و دوم مرحله در و ايکتابخانه روش از اول مرحله
 کار روش از اطالعات گردآوري براي تحقیق اصلی

 این آماري جامعه شد. استفاده )پیمایشی( میدانی
 شهرستان گوشتی هايمرغداري مدیران را پژوهش

 81 هامرغداري این تعداد .دادندمی تشکیل زنجان
 روش از هاآزمودنی انتخاب براي .بود واحد
 نمونه تعداد و شد استفاده تصادفی     ًکامال  گیري نمونه

 محاسبه نفر 67 مورگان و کرجسی فرمول اساس بر
  .گردید

 پرسشنامه از کارآفرینی روحیه سنجش براي  
 به وجهت با .شد استفاده ایران کارآفرینان استاندارد

 و )سؤال 95( پرسشنامه این در االتؤس زیاد تعداد
 این ها،رغداريم مدیران هايویژگی همچنین

 گروه این مناسب تا شد خالصه و تعدیل پرسشنامه
 از حاصل شده تعدیل االتؤس نهایت در گردد. واقع

 سطحی 4 طیف با سؤال 29 رد مذکور پرسشنامه
     ًکامال  و مخالفم  ًا تنسب موافقم،      ًنسبتا  موافقم،      ً(کامال 

 و ظاهري اعتبار سنجش براي گردید. تدوین مخالفم)
 اساتید، اختیار در پژوهش پرسشنامه محتوایی

 و گرفت قرار کارشناسان و نظران صاحب متخصصان،
 در الزم اصالحات تحقیق کمیته نهایی بررسی از پس
 این پایایی سنجش براي .گردید اعمال راستا این

 این که شد استفاده کرونباخ لفايآ ضریب از تحقیق
 براي .آمد دست هب 87/0 تا 72/0 بین مقدار
 بخش در SPSS افزارنرم از هاداده لیوتحل هیتجز

 بخش در و )میانگین و درصد فراوانی،( توصیفی
 عاملی) تحلیل و همبستگی هايآزمون( استنباطی

 شد. استفاده
 

 هایافته
 گویاناسخپ سنی میانگین که داد نشان نتایج  
 درآمد بود. سال 89/9 معیار انحراف با سال 40/39

 میلیون 19/34 میانگین طور به دوره هر در مرغداران
 -آموزشی هايدوره در افراد از درصد 3/13 باشد.می

 مصرف کل نیانگیم طور به اند.کرده شرکت مهارتی
 با و 26/231 ریزيجوجه از دوره هر در خوراك
 بیشتر بود. کیلوگرم هزار 15/167 معیار انحراف

 تا 38000 بین ظرفیتی حاضر حال در هاواحد
 را فراوانی بیشترین و داشتند قطعه 100000

 قطعه 40000 ظرفیت داراي که داشتند هایی واحد
 بین از داد نشان همچنین نتایج .اندبوده گوشتی جوجه
 هايدوره در افراد از درصد 5/4 فقط گویانپاسخ

 این بین از که بودند کرده شرکت یابیبازار آموزش
 دوره ساعت 70 از کمتر آنها درصد 60 از بیشتر افراد

 و کارآفرینی روحیه وضعیت .اندگذرانده آموزشی
 خانه استاندارد پرسشنامه از که آن هايمؤلفه

 گرفت، قرار بررسی مورد مدیران میان در کارآفرینی
  است. آمده 1 جدول در آن نتایج
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  .آن يها مؤلفه و بررسی مورد مدیران کارآفرینی نمره -1 ولجد
  تغییرات ضریب  معیار انحراف  میانگین  مقوله

  21/0  86/10 72/50  متعادل پذیريریسک
  12/0  44/7  13/60  کنترل کانون

  12/0  53/6  79/51  موفقیت به نیاز
  16/0  67/6  23/41  يفکر تسسال

  11/0  44/3  83/28  گراییعمل
  25/0  5  78/19  امابه تحمل

  11/0  93/2  86/24  ياپردازیرؤ
  16/0  33/3  59/20  طلبیچالش

  27/1  11/46  93/297  کارآفرینی
  

  .ها صهیخص يا مقوله چهار يها نرم -2 جدول
  قوي بسیار  قوي  ضعیف  ضعیف بسیار  مقوله

] (51-43] (43-18]  متعادل پذیري یسکر 57-51 ) [ 72-57 ) 
]  کنترل کانون 49-17 ) [ 55-49 ) [ 60-55 ) [ 68-60 ) 

]  موفقیت به نیاز 44-15 ) [ 48-44 ) [ 53-48 ) [ 60-53 ) 
]  فکري سالمت 34-13 ) [ 38-34 ) [ 43-38 ) [ 52-43 ) 
]  ییگرا عمل 25-8 ) [ 28-25 ) [ 30-28 ) [ 32-30 ) 

]  ابهام تحمل 18-11 ) [ 22-18 ) [ 26-22 ) [ 44-26 ) 
]  یاپردازيرؤ 19-7 ) [ 21-19 ) [ 23-21 ) [ 28-23 ) 

]  یطلب چالش 16-6 ) [ 19-16 ) [ 21-19 ) [ 24-21 ) 
]  کارآفرینی 264-95 ) [ 283-264 ) [ 303-283 ) [ 380-303 ) 

 
 پذیريریسک نمره میانگین 1 جدول به توجه با  

 توجه با میزان ینا که است 72/50 گویانپاسخ متعادل
 پذیريریسک که است این نشانگر 2 جدول به

 به توجه با .دارد قرار ضعیفی حد در گویان پاسخ
 13/60 که گویانپاسخ کنترل کانون مهارت انگینمی
 کنترل کانون نمره شود یم مشخص که باشد یم

 نیز موفقیت به نیاز باشد.می قوي بسیار مرغداران
 مورد افراد در آن ينمره که است دیگري مهارت
 سالست نمره باشد.می قوي بسیار حد در بررسی
 ضعیف دح در میانگین به توجه با گویانپاسخ فکري

 گراییعمل نمره میانگین به توجه با است. بوده
 ينمره است. شده ارزیابی قوي حد در گویان پاسخ

 شد ارزیابی ضعیف حد در نیز مرغداران ابهام تحمل
 در آن نمره که است دیگري هايمؤلفه طلبیچالش و

 روحیه نمره نهایت در شد. ارزیابی قوي حد
 قوي حد در میانگین به توجه با مرغداران کارآفرینی

 کارآفرینان شخصیتی هايویژگی سنجش شد. آوردبر
 شده آورده 3 جدول در پرسشنامه این نرم اساس بر

  است.
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  .آن هايمؤلفه و کارآفرینی روحیه وضعیت -3 جدول

  قويبسیار   قوي  ضعیف  بسیار ضعیف  مقوله
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

  20  1/30  15  7/23  14  6/21  16  6/24  متعادل يریپذ سکیر
  42  2/64  6  4/10  10  4/16  6  9  کنترل کانون

  30  8/44  9  8/26  9  4/19  6  9  موفقیت به نیاز
  31  3/46  15  8/23  21  5/10  13  4/19  فکري سالمت
  20  30  9  8/14  35  8/35  13  4/19  ییگرا عمل

  4  6  9  4/13  32  3/49  20  3/31  ابهام تحمل
  26  8/38  22  3/34  16  4/25  1  5/1  ياپردازیرؤ

  16  9/24  14  4/21  33  7/50  2  3  یطلب چالش
  35  3/52  14  5/21  10  4/15  7  8/10  کارآفرینی

  
 مرغداران از درصد 25      ًقریبا ت 3 جدول به توجه با  

 از درصد 30 و ضعیف بسیار حد در پذیریشان ریسک
 از ینیم از بیش باشند.می قوي بسیار حد در آنها
 حد در آنان یدرون کنترل کانون روحیه دارانمرغ

 داراي مرغداران از نیمی       ًتقریبا  باشد.می قوي بسیار
 قوي بسیار فکري سالست و موفقیت به نیاز روحیه

 روحیه داراي افراد درصد 5/1 تنها باشند.می
 آنان بیشتر و باشندمی ضعیف بسیار ياپردازیرؤ

 .باشد یم يقو بسیار و قوي حد در شان ياپردازیرؤ
 ضعیفی طلبیچالش روحیه از افراد از نیمی

 درصد 3/52 کارآفرینی وحیهر نهایت در برخوردارند.
 باشد.می قوي بسیار حد در افراد
 آن هايمؤلفه و کارآفرینی همبستگی تحلیل براي  

 متغیرها سنجش مقیاس به توجه با مستقل متغیرهاي و
 در نتایج که شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از

  است. آمده 4 جدول
  

 
  .فنی و فردي متغیرهاي با آن يها مؤلفه و کارآفرینی نمره بین همبستگی تحلیل -4 جدول

رها
متغی

ینی  
آفر

کار
  

ر
ک
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  يذیر

ون
کان
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کنت
  

یاز
ن

 به 
یت

وفق
م
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مل
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  ییگرا
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تح

 
هام

اب
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ردا
یاپ

  

ش
چال

 
  یطلب

  -23/0  07/0  4/0**  -58/0  087  -22/0  -15/0  -133/0  -10/0  سن
  25/0  06/0  0/*28  12/0  -/09  -15/0  -/05  -14/0  011/0  شغل تعداد

 در حضور مدت
  مرغداري

23/0  10/0  15/0  22/0  31*/0  11/0  *31/0  12/0  03/0  

  -17/0  -15/0  -03/0  -17/0  -01/0  10/0  02/0  33/0**  19/0  کشتار وزن میانگین
 در مصرفی خوراك

  دوره
*27/0  005/0  24/0-  2/0-  1/0-  16/0-  18/0-  14/0-  02/0  

  00/0  13/0  13/0  17/0  17/0  18/0  22/0  09/0  0/*28  کارگر تعداد
  75/0  75/0  75/0  -18/0  0**  -75/0  -75/0  -75/0  -82/0  بازاریابی دوره مدت
 - آموزشی دوره  مدت

  مهارتی
68/0  

  
11/0-  

  
45/0  

  
75*/0  

  
54/0  

  
81*/0  

  
59/0-  

  
84*/0  

  
88**/0  

  
  .01/0 سطح در داريمعنی ** 0,05 سطح در داريیمعن*
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 و سن بین دهد یم نشان 4 جدول از حاصل نتایج  
 داريمعنی و مثبت همبستگی ابهام تحمل با شغل

 کارآفرینی روحیه و کارگر تعداد بین .دارد وجود
 روحیه و خوراك بین و دارمعنی و مثبت همبستگی
 .دارد وجود داريمعنی و منفی همبستگی کارآفرینی

 پذیريریسک با کشتار وزن میانگین و درآمد بین
 و تأسیس سال بین .دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه
 سالن تعداد بین و دارمعنی و مثبت رابطه کنترل کانون

 و آموزشی هايدوره در شرکت و مرغداري در
 و مثبت همبستگی موفقیت به نیاز با مهارتی

 مهارتی و آموزشی دوره ینب .دارد وجود داري معنی
 با سوخت هزینه بین و مثبت رابطه گراییعمل با

 ياپردازیرؤ بین و دارمعنی و منفی رابطه گراییعمل
 و مثبت همبستگی مهارتی -آموزشی دوره با

 ياپردازیرؤ با وام بهره بین دارد. وجود يدار معنی
 زمان مدت بین و دارمعنی و منفی همبستگی

 با مهارتی -آموزشی دوره و وام بازپرداخت
 .دارد وجود دارمعنی و مثبت همبستگی طلبی چالش

 وجود دارمعنی و منفی رابطه طلبیچالش و درآمد بین
 .دارد

 
  بحث و يریگ جهینت

 مدیران کارآفرینی روحیه سنجش از حاصل نتایج  
 مدیران پذیريریسک که داد نشان زنجان مرغداریهاي

 عوامل از یک هر تغییر با .دارد قرار ضعیفی حد در
 معکوسی طور به کشاورزان پذیريریسک اقتصادي

 همکاران و فردمنوري یافته با نتیجه که کندمی تغییر
 وضعیت که  ییآنجا زا .دارد مثبت ارتباط )1391(

 فعالیت براي موجود امکانات و منابع مناسب
 پشتیبانی شرکت همکاري و مشارکت میزان مرغداري،

 هستند عواملی از کشاورزي، جهاد وزارت با دام امور
 و معکوس ارتباط مرغدار پذیريریسک با که

 توسط سیاستی ابـزار هـر رو نیا از ،دارند داري معنی

 شـده، یـاد هـايریسـک پوشـش بـا بتوانـد که دولت
 قابل حد تا را صـنعت ایـن تولیدکننـدگان درآمـد
 ادامـه ـبموج توانـدمـی کنـد، تضـمین قبـولی
  .شود گوشـت تولیـد و ریـزي جوجـه

 بوده ضعیف حد در مدیران يفکر سالست نمره  
 ویژگی اصلی بخش يفکر سالست که آنجا زا .است

 پرورش براي فکري سالست لذا ،باشدمی خالقیت
 پرورش افراد در را خالقیت توانمی فکري سالست

 رايب که کنند تشویق را افراد باید منظور بدین .داد
 سن بین .کنند صرف وقت جدید هايایده کردن خلق

 وجود داريمعنی و مثبت ارتباط ابهام تحمل با شغل و
 سن افزایش با که است معنی بدین موضوع این دارد.

 داشته هم دیگري شغل مرغداري از غیر کهاین و
 و شرایط با اثربخش طور به قادرند افراد باشند،

 ریغ و نیافته سازمان طعی،غیرق ناقص، مبهم، اطالعات
 به را ها آن ابهامات، رفع ضمن و شوند روبرو شفاف

  .دهند تغییر خود نفع
 رابطه مرغداران پذیريریسک و درآمد میزان بین  

 و کریمی یافته با که دارد وجود داريمعنی و مثبت
 بیانگر موضوع این .دارد مطابقت )1390( خواه وطن
 که مرغداران از یمین از بیش که است واقعیت این

 روحیه از داشتند، میلیون 30 از کمتر درآمد
 این دلیل شاید .بودند برخوردار کمتري پذیري ریسک

 است پایین درآمدشان که مرغدارانی که باشد این امر
 که ايدوره در را خود سرمایه که این از دارند واهمه
 دیگر طرفی از .گیرند ارکبه دارد خطر يزیر جوجه

 و منفی رابطه طلبیچالش روحیه و رآمدد بین
 تحقیق از حاصل دیگر نتایج .دارد وجود داري معنی
 مثبت رابطه کشتار وزن و پذیري ریسک بین داد نشان

 روحیه افزایش با یعنی ؛دارد وجود داريمعنی و
 این یابد.می افزایش هم مرغ کشتار سن پذیري،ریسک

 1600 بین باید زنده مرغ وزنی دامنه که است حالی در
 داشته اقتصادي صرفه مرغ تولید تا باشد گرم 1800 تا
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 هنگام در مرغ الشه وزن ایران در که یدرحال .باشد
 این زنجان در و است کیلوگرم 2600 تا 2300 کشتار
 تولید و است بیشتر هم ایران در آن میانگین از مقدار
  .ندارد اقتصادي صرفه
 پژوهش این از آمده دست به نتایج به توجه با  

  شود: می پیشنهاد
 کارآفرینی با واحدها ظرفیت افزایش که  ییآنجا از -1

 شودمی پیشنهاد داشت، مستقیمی و دار معنی ارتباط
 کشـاورزي جهـاد وزارت هاي برنامه گیري جهت

 تجهیز همچنین و تولیـدي واحـدهاي تجمیـع سوي به
 کارگیري به و طیور و دام تولید صنعت نوسازي و

 باشد. ها عرصه این در خالی هاي فیتظر
 بخش گذاران سیاست و مدیران شودمی پیشنهاد -2

 مشخص ضوابط و چارچوب وضع عدم با کشاورزي

 نیاز، مورد هاي نهاده و مرغ قیمت بودن ثابت مورد در
 در توانند می خود مرغداران که کنند القا را عقیده این

 و تموفقی به و کرده گیري تصمیم نامعلوم شرایط
   .یابند دست مطلوب هدف

 تقویت آموزشی مراکز در کارآفرینی تقویت براي -3
 .بگیرد قرار اولویت در بایستی پذیري ریسک روحیه

 فراگیر هاي روش از استفاده بایستی آن تحقق براي
 فراگیران تشویق ،محور معلم هاي روش يجا  به محور

 هاي فعالیت اصلی تمرکز سخت، اهداف انتخاب به
 اتخاذ با نیز دولت .دهد تشکیل را یآموزش

 را شرایطی طیور درآمدي بیمه چون هایی سیاست
 تولیدي هاي ریسک بتوانند تا کرده فراهم مرغدار براي

 .کنند مدیریت را
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Abstract 2 
 The objective of present descriptive-correlational research was to evaluate the 
entrepreneurial spirit and relative factors among the broiler avicultures managers in Zanjan 
County. Statistical population consist all broilers managers in Zanjan County in year 2014 
(N=81). The sample size is determined based on a Morgan formula and samples were selected 
through random sampling (n=67). Method of collecting data was base on a standard-
researcher’s constructed questionnaire. Validity of the questionnaire was controlled by 
considering professional opinions of faculty members specialy in Agricultural Extension and 
Economics. Reliability of the questionnaire was checked by undertaking a pilot test and 
computing Cronbach’s alpha (ranging 0.72 to 0.87). The SPSS were used to Analyzed of the 
collected data, results indicated that 52.2 percentage of managers, owing the score of 297/93, 
had a high spirit of entrepreneurship. Also, a significant and positive relation was detected 
between firm’s capacity and number of workers with entrepreneurial spirit aviculture. A 
Negative and significant relation was found between feed of each bird and entrepreneurial spirit. 
Also, there was a positive and significant relation between participation of managers in training 
vocational programs and entrepreneurial spirit. 
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